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       Wolontariat w naszej szkole 
 

 olontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca 

na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca 

poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat organizują liczne 

akcje na rzecz pomocy potrzebującym i pomagają 

bezpośrednio tym którzy tej pomocy potrzebują, np. 

zwierzętom w schronisku.  

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego 

konkursu mającego na celu uzyskanie certyfikatu 

"Szkolny Klub Wolontariatu", dlatego organizowanych 

jest wiele działań mających na celu propagowanie idei 

wolontariatu. Powołany został Szkolny Klub 

Wolontariatu, do którego mogą zapisać się chętni 

uczniowie; na przyszłych wolontariuszy czekają już 

deklaracje członkowskie. Trwają intensywne prace nad 

projektem loga szkolnego klubu, dlatego zachęcamy do 

udziału w tym konkursie. Prace można wykonać w 

formie plastycznej jak i za pomocą różnych technik 

komputerowych. 

„Jeśli ktoś prosi nas o pomoc,  

to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.” 

                                      Paulo Coelho 

” 

 Paulo Coelho 

 



 

 

 

 
 

Choć wakacje już dawno minęły, a do następnych jeszcze daleko, czyż nie miło 

powspominać? Z naszych ankiet i rozmów przeprowadzonych z kolegami wynika, 

że zdecydowana większość naszych kolegów i koleżanek wakacje spędziła na wsi u rodziny, 

w następnej kolejności były kolonie głównie nad morzem, wyjazdy zagraniczne i wakacje w mieście. 

Choć nikt z Nas nie ma nic przeciwko wyjazdom, wręcz przeciwnie , to i tak osoby, które spędziły 

wakacje w naszym mieście na brak atrakcji nie mogą narzekać. 

I tak wspólnie stworzyliśmy mapę miejsc w Polsce, gdzie spędziliśmy wakacje. 
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W tym roku powitaliśmy dwie I klasy: klasę I a prowadzoną przez p. Magdę Orlińską i klasę I b, 

której wychowawcą jest p. Elę Góźdź. Zainteresowany jak czują się pierwszaki w naszej szkole 

przeprowadziłem wywiad z czterema uczniami z klasy I B  

A oto ich imiona i nazwiska: Sandra Soboryk, Kornelia Lis, Zuzia Zoran, Robert Garczyński. 

1.Jak wam się podoba w szkole? 

Sandra-Jest bardzo fajnie mam dużo przyjaciółek 

Kornelia-Jest super, mam dużo piątek i szóstek 

Zuzia-Jest dobrze, mam dużo kolegów i koleżanek 

Robert-Bardzo dobrze, poznałem nowego kolegę. 

2.Co robicie na przerwach? 

Sandra-bawię się z Zuzią i jem śniadanie 

Kornelia- bawię się z Teresą i Zuzią 

Zuzia-jestem w bibliotece i bawię się z Sandrą 

Robert -rozmawiam z kolegami i wymieniam się kartami z kolegami 

3.Jaka jest wasza ulubiona lekcja?  

Sandra-W-F, Muzyka 

Kornelia -Lekcje z Panią, korekcyjne 

Zuzia -Lubię bardzo matematykę 

Robert -Lubię lekcje z panią  i religię 

4.Czy dużo się zmieniło od przedszkola? 

Sandra-nie ma zabawek i są zeszyty 

Kornelia -Mamy nową bibliotekę 

Zuzia -bardzo trudne książki i ciężki plecak 

Robert -Jest więcej klas niż w przedszkolu 

 Ja-dziękuje bardzo za wywiad!   

 

                        Stanisław Burz 



 
 

 

 
 

 

Sprzątanie świata w tym roku przypadło na 16-18 września. Dwudziesta trzecia edycja akcji 

„Sprzątanie Świata-Polska” przebiega pod hasłem ,,Podaj dalej...drugie życie odpadów”.  

Głównym przesłaniem akcji było: 

❖ promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, 

❖ unikanie odpadów - szacunek do przedmiotu, 

❖ uświadomienie Polakom o ich wpływu na środowisko i ilości wytworzonych odpadów 

podczas codziennych czynności. 

Nasza szkoła kolejny rok uczestniczyła w Sprzątaniu Świata: 

• klasy 3 - teren wokół boiska, 

Klasy 4 – 6 następujące ulice: 

• Towarowa - klasa 6b,5b,4b 

• Elektryczna – klasa 4a, 6c 

• Mickiewicza - klasa 5a,4c 

• Magazynowa - klasa 6a,5c 

Każda klasa sprzątała teren szkoły lub wokoło szkoły. W tym roku segregowaliśmy śmieci. 

                                Dziękujemy za zaangażowanie!!! 

 

                                                                                                                          Maja Perzanowska 



  
 

 

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, 

obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich 

pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.”  

Oczywiście, z tego powodu jest to święto lubiane nie tylko przez 

nauczycieli, ale również, przez uczniów  

 

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, 

w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – 

pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się 

reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Dzień Edukacji Narodowej 

wprowadzono w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia 

Nauczyciela. 

 

Pierwszy Dzień Edukacji Narodowej odbył się 27 kwietnia 1972 

roku.  

 

Uczniowie naszej szkoły z okazji tego wyjątkowego święta przygotowali miłą niespodziankę 

w formie występu. Była to inscenizacja, która polegała na połączeniu treści poważnych 

i humorystycznych, poprzeplatana piosenkami i podziękowaniami, zakończona życzeniami dla 

nauczycieli. Wzięli w niej udział członkowie koła recytatorskiego oraz zespół wokalny. Nad całością 

czuwała pani Dorota Pawluś, a pomagały jej p. Wajs oraz p. Kuchnik. Przepiękne bukiety 

z jesiennych liści, wręczane podczas uroczystości, wykonała mama uczennicy z klasy 3c - pani Ewa. 

Wszystkim bardzo podobało się to widowisko, a swoją aprobatę wyrazili burzliwymi oklaskami.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zuzanna Glińska 

Dziękujemy wszystkim 

pracownikom naszej szkoły 

za Waszą  trudną pracę, 

za wskazywanie właściwej drogi 

do osiągnięcia najcenniejszego 

i najtrwalszego celu, jakim jest 

wykształcenie. Pomagając nam 

w tym zostawiacie w każdym 

z nas cząstkę siebie. W tym dniu 

serdecznie życzymy Wam sił, 

wytrwałości i satysfakcji. 

 
 



 

 

SPĘDZAJ CZAS AKTYWNIE ! 

Nie graj całymi dniami na komputerze. Zamień te grę na chociażby jednogodzinną jazdę na rowerze 

czy rolkach ze znajomymi. To naprawdę lepsza rzecz niż granie na komputerze czy oglądanie 

telewizji. Pójdź pobiegać, a jak nie lubisz, to idź ćwiczyć na siłownie. A jak naprawdę nie lubisz nic 

z tych rzeczy , to po prostu spędzaj czas na dworze. 

Pamiętaj AKTYWNOŚĆ TO ZDROWIE ! 

                                                              Wiktoria Stawarz 

                                                                Daria Łazewska 

 

Poziomo 

3. Wodna dyscyplina sportowa, w której używa się łodzi, napędzanej wiosłem o dwóch piórach 

5. Zaliczany jest do sportów zimowych zespołowych, rozgrywany na lodowisku 

8. Dyscyplina sportowa, w której zawodnicy wykonują specjalne przygotowane układy 

10. ... olimpijskie, międzynarodowa impreza sportowa organizowana co 4 lata 

12. ... ręczna, nożna, wodna 

13. Dyscyplina sportowa z wykorzystaniem roweru 

14. Sport, polegający na trafieniu kijem małej piłeczki do otworu w ziemi 

Pionowo 

1. Wyróżniamy następujące jego rodzaje:: wzwyż, o tyczce, w dal... 

2. Taniec na lodzie 

4. Gra drużynowa, polegająca na umieszczeniu piłki w koszu przeciwnika 

6. Sport konny 

7. Może być ziemny lub stołowy 

9. Sport zimowy, polegający na poruszaniu się po śniegu za pomocą dwóch desek mocowanych do butów i kijków 

11. Inaczej wspinaczka wysokogórska 

 

 

 

 

 



-Dzień dobry, chciałybyśmy przeprowadzić z Panem wywiad. 

Oczywiście postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. 

-Czy w tym roku szkolnym nasi uczniowie mają już na swoim koncie jakieś osiągnięcia 

sportowe? 

Do tej pory odbyły się tylko zawody w sztafetowych biegach przełajowych, w których drużyna 

chłopców z naszej szkoły zdobyła 6 miejsce na 12 startujących zespołów. 

-Czy zostały już pobite rekordy szkolne? 

Jeszcze nie, aczkolwiek dwie uczennice z klasy 6c były bardzo bliskie rekordu w skoku w dal 

z  miejsca. 

-Wie Pan już, jakie szykują się zawody sportowe na obecny rok szkolny? 

Chłopcy- piłka ręczna ,piłka koszykowa ,tenis stołowy ,czwórbój LA 

Dziewczęta-piłka siatkowa ,tenis stołowy ,czwórbój LA 

-Prowadzi Pan zajęcia sportowe pozalekcyjne? 

Tak. Są to zajęcia z piłki siatkowej i są przeznaczone dla dziewcząt. Jedną grupę stanowią klasy 5 

i 6,a drugą 3 i 4. 

-Jaka jest data dniu sportu? Jakie dyscypliny sportowe zaproponuje Pan w tym roku 

szkolnym? 

W tym roku szkolnym Dzień Sportu szkolnego odbędzie się 02.06. Jeżeli chodzi o dyscypliny to 

za pewne duży wpływ na to będzie miała pogoda. 

-Pytanie końcowe- Jaki sport Pana fascynuje? 

Od najmłodszych lat grałem w piłkę nożną, a teraz jestem trenerem tej dyscypliny ,ale interesuje się 

także innymi sportami zarówno letnimi jak i zimowymi. 

-Dziękujemy za przeprowadzony wywiad. Miłego dnia. 

Dziękuję i nawzajem życzę całej redakcji ,oraz wszystkim uczniom naszej szkoły dużo radości  

 

 

                                                         



 

 

Ostatnio w kinach pojawiło się wiele nowych filmów. Niektóre z nich zasługują na miano „Hit Roku 2016”, 

a inne, no cóż…. Przeczytajcie  recenzje dwóch filmów, które napisali Nasi koledzy i odgadnijcie o jakie filmy 

chodzi. Zgadzacie się z nimi? Napiszcie o tym!  

ilmy animowane to dziś jedna z największych potęg w Hollywood. Co roku powstaje 

przynajmniej kilka bardzo dobrych i drugie tyle niewiele gorszych. Ba, niemal co roku zdarza 

nam się też coś naprawdę wybitnego. Jak na tym tle wypada……? Średnio. Z całą pewnością 

nie jest to film wybitny, co gorzej, wiele z najlepszych jego momentów widzieliśmy już w 

zwiastunach (to chyba pierwszy taki przypadek wśród filmów animowanych, bo ogólnie zdarza się 

to przecież naprawdę często). Opowieść o dwóch psach wędrujących przez Nowy Jork i grupce ich 

przyjaciół próbujących ich odnaleźć ogląda się dobrze, ale cały czas z wrażeniem, że już to gdzieś 

widzieliśmy. Czy to w Toy Story, czy to w filmie Wpuszczony w kanał – nie ma tu nic naprawdę 

świeżego i zachwycającego. Twórcy mieli świetny pomysł wyjściowy: pokazać, co robią zwierzęta 

domowe w czasie, gdy nas, ludzi, nie ma w domu. Wystarczył on na kwadrans, a dalej trzeba było 

dopisać do niego jakąś opowieść – i tu zaczęły się schody. Każdy pomysł, każdy zwrot akcji, niemal 

każda scena jest wtórna. Fakt, powstało przez ostatnich kilkanaście lat tyle animacji, że trudno 

wymyślić coś nowego, ale każdy się stara. Ten film jest bardziej dla dzieci w wieku od 6 do 10.Moja 

klasa 6B była na tym filmie, powiem w skrócie na początku filmu są śmieszne rzeczy a później była 

właśnie przygoda zwierząt . Film zakończył się na tym że wszystkie zwierzaki byli ze swoimi 

opiekunami. 

Ale czy to koniec historii zwierząt?.... 

 

ilm inspirowany ,,Alicja w Krainie czarów'' ,  

,,Charlie i fabryka czekolady'' , ,,Edward Nożycoręki'' . 

Jake podążając za wskazówkami , jakie zostawił mu dziadek odkrywa , że istnieje 

niesamowity świat poza czasem i przestrzenią , w którym żyją niezwykli mieszkańcy 

miasta . Jake dowiaduje się , że sam ma potężną osobliwość , którą musi wykorzystać , żeby ocalić 

swoich przyjaciół przed wrogami czasu. Jake poznaje niesamowite moce mieszkańców domu 

i dowiaduje się, że mają oni potężnych wrogów. Wkrótce przekona się, że jeśli chce ocalić swych 

nowych przyjaciół, musi nauczyć się korzystać z "osobliwości", którą sam został obdarzony. 
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                                                                                                 Czy Pokemon Go 

to na tyle dobra gra, żeby ten stan utrzymał się na dłużej? Nie ulega wątpliwości, 

że na punkcie Pokemon Go świat zwyczajnie oszalał. To dobre słowo, którego 

używam z pełną premedytacją – „oszalał”. Nigdy wcześniej żadna gra wideo nie 

odcisnęła tak wyraźnego piętna na rzeczywistości tak wielu osób, ani nie było jej 

zwyczajnie widać na ulicach. O Pokemonach momentalnie zaczęły pisać i mówić 

wszystkie media – od prawicowych serwisów internetowych, przez blogi o piłce nożnej, aż po 

poważne serwisy publicystyczne, a nawet telewizje biznesowe. Ci, którzy na co dzień nie są związani 

z grami wideo zapragnęli szybko poszerzyć swoje horyzonty, więc zaczęli pytać o zdanie 

specjalistów, dziennikarzy z branży… sęk w tym, że my również nie do końca wiemy jak ten fenomen 

wytłumaczyć. Jako że na punkcie Pokemonów nie zwariowałem kompletnie, a pograłem w nie sporo, 

to czuję się umocowany do wystawienia oceny. Nie żeby miała ona jakiekolwiek znaczenie. To nie 

tak, że ktoś przeczyta ten tekst i dojdzie do wniosku „Eee, ocena tylko X? To odpuszczam, poczekam 

na następne Pokemony” i dobrze o tym wiem. Niemniej, nie wystawienie świadectwa grze tego 

kalibru byłoby zwyczajnym grzechem. 

http://www.gram.pl/artykul/2016/07/19/recenzja-pokemon-go-zasluzona-popularnosc-czy-

sila-marki.shtml

 
 
 

Twórcy Aiona zrobili super grę. Gry MMO są niezwykle ważnym segmentem grania. 

 To jeden z nielicznych przypadków, w których można mówić o naprawdę dużych super grze. Świat 

Aiona został rozdarty na trzy główne strefy, zamieszkałe przez odrębne rasy, mające jednak 

w pewnym sensie wspólne korzenie. Gracze mogą wcielać się w przedstawicieli dwu z nich, czyli 

w Asmodian i Elyosów, skłóconych ze sobą nawzajem i walczących dodatkowo z bezwzględnie 

złymi Balaurami (kontrolowanymi przez sztuczną inteligencję).To niezwykłe miejsce staje się 

głównym polem konfliktu trzech zwaśnionych stron, oferując graczom mieszkankę rozgrywki PvP. 

Edytor postaci jest naprawdę potężnym narzędziem i pozwala wcielać w życie. Wybierając stronę 

konfliktu na danym serwerze, nie możemy stworzyć postaci reprezentującej przeciwną frakcję. 

Szybko okazuje się więc, że przychodzi nam zmierzyć się z częścią graczy, którzy wybrali inną 

ścieżkę. 

 

http://www.gram.pl/artykul/2016/07/19/recenzja-pokemon-go-zasluzona-popularnosc-czy-sila-marki.shtml
http://www.gram.pl/artykul/2016/07/19/recenzja-pokemon-go-zasluzona-popularnosc-czy-sila-marki.shtml


 

 

 

 

                                                                                                  Jakie to zwierzątko? 
                                                                                                 Połącz litery alfabetycznie to się dowiesz!  
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  Zagadka wizualna – znajdź różnice w obrazkach                                                                                                     

                                                                                    

                                                                          
 


